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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. merkt op dat verpaupering en sociale uitsluiting niet tot stedelijke gebieden beperkt 
blijven, maar ook plattelandsgebieden treffen, al nemen ze daar specifieke vormen aan, 
vooral doordat sociale uitsluiting op het platteland gepaard gaat met territoriale uitsluiting 
en doordat het in deze van economische ontwikkeling uitgesloten gebieden om alle 
maatschappelijke bevolkingsgroepen gaat;

2. benadrukt dat hoewel vrouwen een centrale rol spelen in de plattelandseconomie, zij 
vrijwel onzichtbaar zijn voor besluitvormende organen, en dat maatregelen op alle niveaus 
behoren te worden genomen opdat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in coöperaties, 
vakbonden en lokale politieke organen, alsmede specifieke steunmaatregelen voor 
plattelandsvrouwen teneinde hun rechten te waarborgen en de armoede te bestrijden; 

3. benadrukt dat seizoenswerkers, die altijd hebben behoord tot de meest kwetsbare groepen 
op het platteland, tegenwoordig voor een groot deel bestaan uit arbeidsmigranten; meent 
dat er op moet worden toegezien dat hun arbeidscontracten en arbeidsomstandigheden niet 
anders zijn dan die van autochtone werknemers;

4. meent dat de ontvolking van het platteland in het verleden weliswaar enig soelaas kon 
bieden aan landbouwers die hun traditionele activiteiten niet meer konden uitoefenen, 
maar dat dit nu niet meer het geval is, daar ongekwalificeerde personen ernstig door 
werkloosheid worden getroffen; voegt eraan toe dat industriële vestigingen in 
plattelandsgebieden tot de eerste slachtoffers behoren van bedrijfssaneringen en 
bedrijfsverplaatsingen, met als gevolg een afname van de mogelijkheid verschillende 
activiteiten uit te oefenen, terwijl kleine boeren daarmee vroeger hun inkomsten konden 
aanvullen, waardoor de verpaupering verder in de hand wordt gewerkt;

5. roept op tot instandhouding van winstgevende activiteiten in plattelandsgebieden, wat een 
bijzondere aandacht voor familiebedrijven vereist, alsmede voor het agrarische midden-
en kleinbedrijf, met name door een herziening van het GLB, teneinde dit beleid billijker te 
maken, maar ook voor niet-agrarische ondernemingsactiviteiten die goederen en diensten 
leveren die van essentieel belang zijn om de bevolking daar te houden en nieuwe 
bewoners te verwelkomen;

6. wijst erop dat landbouw vaak de laatst overblijvende activiteit in plattelandsgebieden is en 
dat het daarom belangrijk is goede openbare dienstverlening in stand te houden op het 
platteland, ook in berggebieden en ultraperifere regio's, om het isolement tegen te gaan, en 
universele toegang te garanderen tot het onderwijs, de gezondheidszorg, tot vervoer en 
communicatie, cultuur en een waardig leven voor landbouwers en hun gezinnen; meent 
dat het daarom nodig is stimuleringsmaatregelen in te voeren voor startende landbouwers, 
maar dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de levensvatbaarheid van hun bedrijf, maar 
dat er ook naar gestreefd moet worden om de plattelandsomgeving leefbaar te maken door 
bevordering van gelijke toegang tot openbare diensten (postkantoren, scholen, openbaar 
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vervoer, gezondheidszorg enz.), de instandhouding van openbare dienstverlening 
(kinderopvang, bejaardenzorg, sociale huisvesting enz.) en het creëren van ruimten voor 
sociaal contact die het mogelijk maken de isolatie te doorbreken (winkels, cafés, culturele 
centra enz.);

7. is van mening dat de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals agrarische 
biogassen en houtafval als brandstof, in plaatselijke energiecentrales de mogelijkheid 
biedt de economieën van rurale en perifere gebieden nieuw leven in te blazen en een 
beleid voor duurzame energie te ondersteunen, daar dit een positieve koolstofbalans van 
het proces garandeert en een negatieve invloed op de internationale voedselzekerheid en 
het landbouwecosysteem kan voorkomen; vraagt om meer investeringen uit de structuur-
en cohesiefondsen in de ontwikkeling van technologieën voor deze energieproductie;

8. benadrukt het belang van agrarische en niet-agrarische economische activiteiten (zoals 
verwerking en direct marketing van landbouwproducten, toerisme, dienstverlening, 
midden- en kleinbedrijf) in plattelandsgebieden ter bevordering van de werkgelegenheid 
en ter preventie van armoede en leegloop van het platteland; vraagt daarom om betere 
mogelijkheden voor verdere beroepsopleiding in plattelandsgebieden, teneinde de 
bedrijfsontwikkeling te steunen;

9. meent dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan nieuwe lidstaten, die 
weliswaar in de overgangsperiode naar een markteconomie een duidelijke trek naar het 
platteland gekend, maar waar deze trend kan omslaan, met als gevolg een grotere 
verpaupering, niet alleen op het platteland, maar ook in stedelijke gebieden;

10. benadrukt dat de lage bevolkingsdichtheid van het platteland betekent dat het electoraal 
weinig gewicht in de schaal legt, wat ook gevolgen heeft in termen van politieke keuzes; 
constateert in dat verband dat op het gebied van arbeidsintegratie, specialisatie wordt 
aangemoedigd, wat moeilijk te verenigen is met de noodzaak verschillende activiteiten uit 
te oefenen in verband met de lage werkgelegenheid op het platteland; benadrukt 
bovendien dat er meer steun moet worden gegeven aan jonge agrariërs, teneinde de 
leegloop van het platteland te bestrijden;

11. merkt op dat er aandacht moet worden besteed aan de samenhang en complementariteit 
van de financiële middelen die worden ingezet voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden, of deze nu afkomstig zijn van het regionale beleid of het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

12. acht het belangrijk traditionele vormen van landbouw te beschermen, zoals kleine 
boerenbedrijfjes, die de cohesie van plattelandsgemeenschappen in perifere gebieden 
ondersteunen;

13. wijst met nadruk op de noodzaak landbouwersorganisaties, coöperaties, coöperatieve 
wijnkelders en andere lokale instellingen op het gebied van ambachten en andere 
activiteiten naast landbouw te steunen om de afzet van producten en het creëren van 
lokale markten te faciliteren en de band tussen producent en consument te versterken.
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